
 

                PATVIRTINTA  

                Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos direktoriaus   

                2020 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. V- 33 

  

KUPIŠKIO POVILO MATULIONIO  PROGIMNAZIJOS SKYRIAUS ŠEPETOS ALMOS 

ADAMKIENĖS MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO EKSTREMALIOS 

SITUACIJOS REŽIMO IR/AR KARANTINO LAIKOTARPIO VALDYMO PLANAS  

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

  1. Ekstremalios situacijos režimo ir/ar karantino laikotarpio valdymo planas (toliau – 

Planas) reglamentuoja Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos skyriaus Šepetos Almos 

Adamkienės mokyklos-daugiafunkcio centro (toliau – Progimnazijos skyrius) būtinus 

bendruomenės narių veiksmus siekiant užtikrinti būtinąsias sąlygas organizuojant ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo I dalies programų įgyvendinimą ekstremalios 

situacijos režimo ir/ar karantino laikotarpiu.  

2. Planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 

11 d. sprendimais Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų 

sąlygų“, Nr. V-2544 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, Nr. V-2545 „Dėl 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, Nr. V-2546 „Dėl neformaliojo vaikų 

švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ ir kitais teisės aktais. 

  

II SKYRIUS 

ĮĖJIMO Į PROGIMNAZIJOS SKYRIŲ TVARKA 

 

1. Į Progimnazijos skyrių įeinama ir išeinama pro pagrindines lauko duris, 

išlaikant 2 metrų atstumą.  

2. Kiekvienas asmuo, įeidamas į Progimnazijos skyriaus patalpas privalo dėvėti 

nosį ir burną saugančias priemones. Asmenys, neturintys šių priemonių, į Progimnazijos skyriaus 

patalpas neįleidžiami.  

3. Kiekvieno aukšto laiptinėje, koridoriuose viešinamos judėjimo kryptys ir 

klasėms priskirti kabinetai.  

4. Viršutiniai drabužiai paliekami: 

4.1. PUG – I aukšto priešmokyklinio-ikimokyklinio ugdymo kabineto drabužių 

spintoje; 
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4.2. 1, 2, 3 – I aukšto klasės kabinete; 

4.3. 4 – I aukšto klasės kabinete; 

4.4. 5 – II aukšto istorijos – geografijos kabinete; 

4.5. 6 – II aukšto lietuvių kalbos kabinete; 

4.6. 7 – II aukšto matematikos kabinete; 

4.7. 8 – II aukšto biologijos kabinete. 

5. Koridoriuose, kaip ir kitose bendrose patalpose, dėvimos kaukės.  

6. Draudžiama į Progimnazijos skyrių atvykti asmenims (mokiniams, 

mokytojams, techniniams darbuotojams, tėvams, globėjams ir tretiesiems asmenims), kuriems 

privaloma izoliacija, bei kartu su jais gyvenantiems asmenims izoliacijos laikotarpiu. 

7. Draudžiama į Progimnazijo skyrių atvykti asmenims (mokiniams, mokytojams, 

techniniams darbuotojams, tėvams, globėjams ir tretiesiems asmenims), turintiems ūmių viršutinių 

kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir 

pan.), karščiuojantiems (37,3 °C ir daugiau).  

8. Draudžiamas pašalinių asmenų patekimas į Progimnazijos skyrių, mokinius 

atlydinčių, pasitinkančių tėvų (globėjų, rūpintojų) patekimas į pastato vidų. 

9. Visiems suaugusiems darbuotojams, atvykusiems į Progimnazijos skyrių, 

matuojama temperatūra, jie registruojami registracijos žurnale, privalo dezinfekuotis rankas bei 

dėvėti nosį ir burną saugančias priemones.   

  

III SKYRIUS 

MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) LANKYMOSI  

MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE TAISYKLĖS 

  

10. Tėvai (globėjai) su Progimnazijos skyriaus darbuotojais bendrauja nuotoliniu 

būdu (MANO DIENYNO pranešimais, telefonu, elektroniniu paštu).  

11. Tėvai (globėjai) į patalpas įeina tik išskirtiniais atvejais, iš anksto susiderinę 

savo atėjimo laiką su Progimnazijos skyriaus administracija.  

12. Atvykus laukiama prie pagrindinio įėjimo, kol ateis Progimnazijos skyriaus 

darbuotojas. Privalu dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.  

13. Tėvai (globėjai) su Progimnazijos skyriaus darbuotoju bendrauja prie 

pagrindinio įėjimo.  

14. Asmenys, nesuderinę savo atvykimo iš anksto, į Progimnazijos skyriaus 

patalpas neįleidžiami.  
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IV SKYRIUS 

NOSĮ IR BURNĄ DENGIANČIŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ DĖVĖJIMO TVARKA 

 

15. Visi vyresni nei 6 metų asmenys Progimnazijos skyriuje turi dėvėti nosį ir 

burną dengiančias apsaugos priemones, kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną 

(toliau – kaukės).  

16. Pamokų metu kaukių leidžiama nedėvėti vaikams, ugdomiems pagal PUG 

programą. Pamokų metu neprivaloma, tačiau rekomenduojama kaukes dėvėti vaikams ugdomiems 

pagal pradinio ugdymo programas. 

17. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo 

sveikatos būklės jų dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (šiems 

asmenims rekomenduojama nešioti veido skydelį).  

18. Už mokinių aprūpinimą nosį ir burną dengiančiomis priemonės atsako mokinių 

tėvai (globėjai).  

V SKYRIUS 

 MOKINIŲ, DARBUOTOJŲ SVEIKATOS BŪKLĖS STEBĖJIMAS IR VEIKSMAI, KAI 

ASMENIUI PASIREIŠKIA KARŠČIAVIMAS (37,3 °C IR DAUGIAU) AR ŪMIŲ  

VIRŠUTINIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ LIGŲ, KITŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ POŽYMIAI IR 

KAI ASMENIUI PATVIRTINTA COVID 19 INFEKCIJA 

  

19. Progimnazijos skyriuje prie įėjimų pateikiama informacija mokiniams, jų 

tėvams (globėjams), darbuotojams:   

19.1. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo 

etiketą ir kt.);  

19.2. apie nustatytus reikalavimus dėvėti nosį ir burną dengiančiomis priemones;   

19.3. draudimą į Progimnazijos skyrių atvykti asmenims, kuriems pasireiškia 

karščiavimas (37,3°C ir daugiau), ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų 

užkrečiamųjų ligų požymių (pvz.  kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).   

20. Mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir 

daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.):  

                        20.1. nedelsdamas turi būti izoliuojamas technologijų kabinete.  

20.2. apie tai informuojami jo tėvai (globėjai);  

21. Darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) 

ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, sloga, 
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kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi nedelsdamas išvykti iš Progimnazijos skyriaus patalpų 

ir kreiptis konsultacijai Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos 

gydytoju.   

22. Mokinio tėvai (globėjai) privalo nedelsdami informuoti Progimnazijos skyrių 

apie mokiniui ar jo tėvams (globėjams) nustatytą COVID-19 ligą: 

              22.1. mokinio tėvai – klasės vadovą; klasės vadovas – skyriaus vedėją; skyriaus 

vedėjas – direktorių;  

23. Darbuotojas privalo nedelsdamas informuoti skyriaus vedėją arba direktorių 

apie jam nustatytą COVID-19 ligą. 

24. Direktorius privalo apie tai nedelsdamas informuoti Nacionalinį visuomenės 

sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) ir Kupiškio rajono 

savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrių bei bendradarbiauti su jais nustatant 

sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant izoliaciją, taip pat priima sprendimą dėl klasių, srautų 

nuotolinio mokymosi.   

25. Atsižvelgiant į sveikatos būklę, asmenys, kuriems taikoma izoliacija, ugdymo 

procese dalyvauja nuotoliniu būdu.  

 

VI SKYRIUS 

 PATALPŲ VALYMO, DEZINFEKAVIMO IR VĖDINIMO TVARKA 

 

26. Patalpos, kuriose organizuojamas mokinių ugdymas, vykdomos konsultacijos, 

išvėdinamos prieš atvykstant mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu. Mokytojas, baigęs pamoką, 

atidaro langus. 

27. Dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių 

atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne 

rečiau kaip 2 kartus per dieną.   

28. Organizuojant veiklą bendrose patalpose (specializuotuose kabinetuose, salėse 

ir pan.), po kiekvienos pamokos jos išvėdinamos ir išvalomos.   

29. Ribojamas ugdymo metu dalijimasis ugdymo priemonėmis. Jei mokymo 

priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos išvalomos ir dezinfekuojamos 

po kiekvieno panaudojimo.   

30. Progimnazijos skyriaus mokinių ir darbuotojų rankų higienai prie praustuvų 

turi būti skysto muilo, vienkartiniai rankšluosčiai.   
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31. Darbuotojų rankų dezinfekcijai prie įėjimo, tualetuose, kabinetuose turi būti 

rankų dezinfekcijai skirtos priemonės.  

32. Mokiniai tualetais naudojasi pirmame aukšte, juose viešinamos rekomendacijos 

dėl tinkamos rankų higienos.  

  

VII SKYRIUS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS  

  

33. Mokiniams pamokos vyksta viename paskirtame kabinete, išskyrus fizinio 

ugdymo ir šokio pamokas. Privalu vadovautis tvarkaraščiu. Mokiniai mokosi: 

33.1.  PUG – I aukšto priešmokyklinio- ikimokyklinio ugdymo kabinete; 

                                   33.2. 1, 2, 3 – I aukšto klasių kabinete; 

                                   33.3. 4 – I aukšto klasės kabinete; 

                                   33.4. 5 – II aukšto istorijos – geografijos kabinete; 

                                   33.5. 6 – II aukšto lietuvių kalbos kabinete; 

33.6. 7 – II aukšto matematikos kabinete; 

                                   33.7. 8 – II aukšto biologijos kabinete. 

34. Jei pamokos vyksta ne jiems priskirtame kabinete, mokytojas mokinius 

nusiveda į priskirtą kabinetą:  

              34.1  informacinių technologijų – į informatikos kabinetą; 

              34.2  technologijų – į technologijų kabinetą. 

              34.3  kūno kultūros – į sporto salę. 

35. Mokiniai pamokose naudojasi savo mokymo(si) priemonėmis 

(nesidalijama/neskolinama). 

36. Fizinio ugdymo pamokos pradinių klasių ir 5-8 klasių mokiniams vyksta 

skirtingomis savaitės dienomis. Vaikai rengiasi persirengimo kambariuose.  

37. Kabinetuose mokiniai sėdi nuolatinėse vietose.  

38. Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos individualiai ar vienu 

metu dirbama tik su tos pačios klasės/srauto mokiniais. Po kiekvienos konsultacijos patalpos 

išvėdinamos ir nuvalomi dažnai liečiami paviršiai, naudotos priemonės.  

39. Griežtai draudžiama išeiti iš Progimnazijos skyriaus teritorijos nesibaigus 

pamokoms.  

40. Pertraukų metu, ypač ilgųjų, mokiniai skatinami būti lauke.  
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41. Bibliotekoje mokiniams lankytis draudžiama. Pradinių klasių ir 5-8 klasių 

mokiniai knygas, spaudą ir kt. medžiagą užsako per klasės vadovą.  

42. Neformalaus švietimo veiklos vyksta nuotoliniu būdu. 

 

VIII SKYRIUS 

RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS 

  

43. Kiekvienas renginys, vykstantis Progimnazijos skyriuje, gali būti 

organizuojamas tik esant būtinybei su Progimnazijos direktoriaus pritarimu.  

44. Renginius/susirinkimus skatinama organizuoti virtualiai arba lauke.  

  

IX SKYRIUS 

MAITINIMO ORGANIZAVIMAS  

 

45. Progimnazijoje reguliuojamas pertraukų, kurių metu vaikai ir mokiniai valgo, 

laikas, siekiant sumažinti mokinių skaičių valgykloje.   

46. Maitinimas vyksta pagal tokį grafiką:  

                46.1. Pradinukai valgo 9.55 val. 

                46.2.  Priešmokyklinio-ikimokyklinio ugdymo mokiniai – 10.20 val. 

                46.3.  5-8 klasės mokiniai – 10.40 val 

47. Stalai valomi ir dezinfekuojamas prieš kiekvienos klasės/srauto valgymą.  

48. Stalo įrankius valgyklos darbuotojai privalo paduoti įvyniodami į servetėlę. 

49. Maistas, atsinešamas iš namų, valgomas Progimnazijos skyriaus valgykloje, 

kai pietauja tos klasės/srauto mokiniai (jei laikomasi higienos normų, galima valgyti kabinete).  

50. Progimnazijos skyriaus valgykloje užtikrintos tinkamos sąlygos darbuotojų ir 

mokinių rankų higienai: praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių yra skysto 

muilo, vienkartinių priemonių rankoms nusišluostyti.  

51. Progimnazijos skyriaus valgyklos patalpose pateikiama informacija 

mokiniams, darbuotojams apie būtinybę laikytis asmens higienos (rankų higiena).  

 

X SKYRIUS 

PAVĖŽĖJIMO ORGANIZAVIMAS 

 

52. Mokinių pavėžėjimas organizuojamas laikantis būtinos visuomenės sveikatos 

saugos, higienos reikalavimų vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

valstybės lygio – ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais. 
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53. Mokykliniame autobuse visi asmenys, išskyrus vaikus iki 6 metų amžiaus, 

privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas 

priemones). Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo užtikrinti, kad mokiniai turėtų nosį ir burną 

dengiančių apsaugos priemonių (veido kaukių, respiratorių ar kitų priemonių). Mokyklinių autobusų 

vairuotojai gali atsisakyti vežti mokinius, kurie nedėvi kaukių. Nosį ir burną dengiančių apsaugos 

priemonių (veido kaukių, respiratorių ar kitų priemonių) leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems 

asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (veido 

kaukių, respiratorių ar kitų priemonių) dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos 

būklei 

54. Nuo mokyklinio autobuso vairuotojo iki mokinių sėdėjimo vietų išlaikomas ne 

mažesnis kaip 2 metrų atstumas. 

55. Mokykliniame autobuse tarp mokinių sėdėjimo vietų išlaikomas ne mažesnis 

kaip 1 metro atstumas. 

56. Mokykliniame autobuse, gerai matomoje ir naudoti patogioje vietoje, įrengtos 

rankų dezinfekavimo priemonės. 

57. Mokyklinio autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai liečiami 

paviršiai dezinfekuojami kas kartą prieš įlaipinant kitą vežamų mokinių grupę. Dezinfekcija 

atliekama vadovaujantis Rekomendacijomis dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose ir ne 

sveikatos priežiūros patalpose (kai galima užteršimas SARS-CoV-2 virusu) 

http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%202020032

7%20(1).pdf. 

58. Mokykliniame autobuse aiškiai matomoje vietoje skelbiama informacija apie 

prevencines COVID-19 ligos (koronavirusinės infekcijos) priemones – saugų atstumą, rankų ir 

kosėjimo bei čiaudėjimo higieną, privalomą nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių dėvėjimą. 

59. Mokiniai, važiuojantys maršrutiniu transportu, privalo laikytis bendrųjų saugos 

reikalavimų, taikomų keleiviams. 

 

XI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

  

60. Už mokinių, atvykstančių į Progimnazijos skyrių, sveikatos būklę atsako jų 

tėvai (globėjai, rūpintojai). 

61. Su vaikais ir mokiniais, kurie nesilaiko ekstremalios situacijos režimo ir/ar 

karantino laikotarpio valdymo, užtikrinančio sveiką ir saugią aplinką Progimnazijos skyriuje 

(nedėvėti nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių, nesilaiko saugaus atstumo, palieka 
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mokyklos teritoriją ugdymo proceso metu ir t. t.), tą pačią dieną organizuojamas prevencinis 

pokalbis ir informuojami tėvai (globėjai). Pokalbį organizuoja socialinis pedagogas gavęs 

informaciją.  

62. Jei Progimnazijos skyriaus darbuotojui ar mokiniui yra nustatoma COVID-19 

liga, Progimnazijos skyriaus mokiniams ugdymas toliau tęsiamas nuotoliniu būdu: ne mažiau kaip 

50 procentų ugdymo procesui numatyto laiko skiriama sinchroniniam ugdymui, kai visi mokiniai ir 

mokytojas dalyvauja kurse per atstumą, tačiau tuo pat metu, ir ne daugiau kaip 50 procentų – 

asinchroniniam ugdymui, kai mokinys ir mokytojas dirba skirtingu laiku, bendraudami el. paštu bei 

kitomis panašiomis priemonėmis.  

63. Su Progimnazijos ekstremalios situacijos režimo ir/ar karantino laikotarpio 

valdymo planu pedagoginiais darbuotojai, vaikai ir jų tėvai (globėjai), mokiniai ir jų tėvai (globėjai) 

supažindinami elektroninėmis priemonėmis, o Ugdymo aprūpinimo skyriaus darbuotojai raštu). 

Planas skelbiamas Progimnazijos interneto svetainėje www.sepetos.kupiskis.lm.lt 

64. Šis Planas keičiamas pasikeitus teisės aktams. 

________________________  

  

  

  

 

 


